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Circular No:17/ AY 2022-2023 

Subject: Flag Day Ceremony 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2022نوفمبر  2 :التاريخ

 
Date:  November, 2nd 2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

بيوم     2022نوفمبر    3يسعدنا إعالمكم أننا سنحتفل  غًدا الخميس   

 . العلم اإلماراتي

صيييييييييثاً ا،  ي  سيييييييييي ييييييييي      11:00سيييييييييياام اى تفاا ع   السييييييييياع   

صييييييييييثاً ا لتادرم عر    يييييييييي ر تح    10:45ال لث  في تمام السيييييييييياع   

 اشراف  سم اللغ  العربي  والهوي  الوطني  والتربي  املوسياي .

سيييييييي ط بمير لة  م قلل ما وضة ال  ايييييييل ر   ال يييييييط العا ييييييي   

أمام املدرسيييييييييي  عند املديل الرمي يييييييييي  ، بينما سيييييييييييحتفل  لتحيل العلم  

بيوم العلم في صال  األلعاب الرياضي  ضمن    12  11ال فين  طالب  

 فعالي  معر  الجامعات.

  نر ب بجميع أولياء األمور لالنضيييييييييييييمام إلينا لرفع العلم اىمارا   أمام

املدرسيييي . علما أي  ميع ال الب واملعلم ي سيييييكملوي اليوم الدرا يييي    

 بعد الحفل ملواصل  التعليم والتعلم.

 

أننييا سييييييييييييينغل  مو   السييييييييييييييييارات أمييام املييدرسيييييييييييييي  عنييد    ي ج  مةقظييل

املديل الرمي ييييييي   لتوف ر مسيييييييا   ل البنا من مر ل  ما  ثل الروضيييييي   

تهم ع    انب  لالصيي فاف. رمكن للوالدرن ر ن سيييارا  10إل  ال يي   

  املثنى.

 

الضوابل اسخلفيل    بالنسييييييييييضل عع   اسيامعاس خ سيييييييييي تم اسييييييييييت  ام

صيييييييييييال  األلعاب الرياضيييييييييييي  لضيييييييييييماي سيييييييييييالم   ميع امل يييييييييييار  ي.    عن 

سييييييييييييييح يييييييييييييييل  ميع ال وار اليييلرن ريييديلوي من الثوابييي  الخلفيييي  ع   

    ت ريح لل وار ويجب عليهم   سجيل بيانتهم عند ديوا املدرس .

إل    املسيييييييييييييتمر  نت لع  وع يييييييييييييكر م ع   دعمكم  العلم  اى تفييييييياا بيوم 

 ملدرستنا.

 وتفضلوا باثوا فام  اى ترام، 

 أن واني  براوي 

 مدررة املدرس  

 

 

 
Dear Parents,  
I write to inform you about the UAE Flag Day 
ceremony that will take place tomorrow  November 
3rd, 2022 as mentioned in my 
previous correspondence.  
 
The celebration will take place at 11:00 a.m. exactly 
and students will line up at 10:50 a.m. for a short 
presentation by the Arabic, Islamic, and Music 
departments.  
 
All Pre-KG to Grade 10 students will celebrate Flag 
Day in front of the school, while the Grade 11 and 
12 students will celebrate Flag Day at the Career Fair 
in the Gymnasium. 
 
Parents are welcome to join us at the ceremony in 
front of the school.  
 
All students and teachers will return to their classes 
after the ceremony to continue teaching and 
learning.  
 
Please take note that we will close the parking in 
front of the school at the main entrance to make 
space for our Pre-KG to Grade 10 students to line up. 
Parents may park their cars on the sides of the 
building.  
 
For the Career Fair, gate C at the back of the 
gymnasium will be used to ensure the safety of all 
participants. All visitors entering Gate C will receive 
a visitors' pass and have to sign the visitors' 
entrance sheet.    
 
We look forward to the Flag Day ceremony and 
thank you for your support as always.  
 
Yours sincerely,  
Antoinette Brown  
Principal Director 
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